Kwalifikacja wstępna przyspieszona
przewóz rzeczy "Kierunek Kariera
Zawodowa"
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/02/12/11542/530158

Cena netto

2 500,40 zł

Cena brutto

2 500,40 zł

Cena netto za godzinę

17,86 zł

Cena brutto za
godzinę

17,86

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

140

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-17

Termin zakończenia
usługi

2020-03-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-02-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-16

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Prawo jazdy

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Ośrodek Szkoleń Zawodowych "DiagnoTest" Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Violetta Grzanka

E-mail

olkusz@diagnotest.pl

Telefon

+48 511-556-807

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończeniu usługi będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie transportu
drogowego osób oraz praktyczne umiejętności z zakresu zaawansowanej jazdy. Po zakończeniu
udziału w usłudze uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu zdawanego przed Komisją
powołaną przez Urząd Wojewódzki. Szkolenie ma przygotować uczestnika do wykonywania zawodu
kierowcy zawodowego w zakresie kat. D poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności
potrzebnych do prowadzenia autobusu Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie
zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Uczestnik nabędzie umiejętności podczas zajęć
praktycznych w ruchu drogowym oraz podczas jazdy w warunkach specjalnych symulatorem lub na
płycie poślizgowej (ODTJ).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
TEMATYKA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Część podstawowa
1.Szkolenie zaawansowane
bezpieczeństwa

w

racjonalnej

jeździe,

z

uwzględnieniem

przepisów

- Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
- Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu
zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom,
2.Stosowanie przepisów
- Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad
3.Bezpieczeństwo,
środowiska

obsługa

i

logistyka

w

aspekcie

zdrowia,

ruchu

drogowego

i

- Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy,
- Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów,
- Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym
- Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
- Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych,
- Umiejętność zachowania sie w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika,
Część specjalistyczna
1 . Szkolenie zaawansowane
bezpieczeństwa

w

racjonalnej

jeździe,

z

uwzględnieniem

przepisów

- Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego
użytkowania pojazdu
- Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
2.Stosowanie przepisów
- Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
3.Bezpieczeństwo,
środowiska

obsługa

i

logistyka

w

aspekcie

zdrowia,

ruchu

drogowego

i

- Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku
TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu.
- Siły działające na pojazd podczas jazdy
- Zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jesdni
Umiejętność optyumalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych
- Jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa
- Jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa
- Jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa
- Jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymanie się w sektorze elastycznej prędkości, z
zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu
- Jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie
- Nauka poprzez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców , ze

zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu.
- Nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie albo osobno
- Nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach
- Nauka jazdy ciężarówką z ładunkiem: ruszanie pod górę, rozpędzanie się go 50km/h i mierzenie czasu
w przypadku pojazdu z ładunkiem i bez ładunku
- Ostrożne próby układów hamulcowych ciężarówki podczas jazdy ze wzniesienia: poznanie zjawiska
spadu siły hamowania i sposobu reagowania na nie
- Nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego poprzez poprawę kryteriów optymalizacji paliwa podczas
jazdy.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Ukończenie kursu kwaliﬁkacji wstępnej przyspieszonej kierowców wykonujących drogowy przewóz
rzeczy pozwoli na zdobycie wiedzy, umiejętności oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego
przed Urzędem Wojewódzkim uzyskanie uprawnień kwaliﬁkacji zawodowej, niezbędnej do pracy jako
kierowca.

Grupa docelowa
- osoby zainteresowane szkoleniem, które ukończyły 21 lat i które chcą wykonywać drogowy transport
rzeczy
- osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C lub C1 po 10.09.2009 r.
Usługa również adresowana dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Zajęcia teoretyczne nie uwzględniowe w harmonogramie w dniach od dnia 18.02.2020r. do dnia
09.03.2020 r. prowadzone były od poniedziałku do piatku w godz. 09.00 - 16:00

Opis warunków uczestnictwa
- ukończone 21 lat,
- prawo jazdy kat. B,
- orzeczenie lekarskie uzyskane od Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy jako kierowca,
- orzeczenie psychologiczne uzyskane od uprawnionego Lekarza Psychologa stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy jako kierowca.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która przebywa w Polsce co najmniej 185 dni w roku lub
studiuje w RP od co najmniej 6. miesięcy, bądź obywatel państwa spoza UE, który ma zamiar pracować
jako kierowca w firmie mającej siedzibę w RP.
Dla uczestników projektu " Kierunek Kariera Zawodowa" warunkiem uczestnictwa jest
zapisanie się na egzamin państwowy. Opłata za egzamin nie zastała wliczona w cenę
kursu.

Materiały dydaktyczne
- skrypt szkoleniowy "Bezpieczny Kierowca Zawodowy"
- zeszyt, długopis

Informacje dodatkowe
Zajęcia teoretyczne kwaliﬁkacji wstępnej przyspieszonej realizowane są indywidualnie metodą elearningową. Program obejmuje 130 godz. zegarowych teorii, 8 godz. zegarowych praktyki i 2
godz. zegarowe jazd w warunkach specjalnych.
Przedstawiony harmonogram
instruktorem.

stanowi wersję

poglądową.

Jazdy ustalane

są

indywidualnie

z

Cena 2 500,40 PLN obejmuje wyłącznie koszt szkolenia.
Dofinansowaniu nie podlega:
- ustawowy koszt badań lekarskich - 200,00 PLN
- ustawowy koszt badań psychologicznych - 150,00 PLN
- koszt egzaminu państowego przed Urzędem Wojewódzkim - 100,00 PLN
Wpłaty na egzamin należy dokonywać w czasie trwania kursu w siedzibie Ośrodka
Istnieje możliwość odbycia badań w siedzibie naszego Ośrodka (środa: psycholog 15:00 - 16:00, lekarz
15:00 - 17:00).
KARTA USŁUGI WSTAWIONA NA PROŚBĘ KLIENTA.
Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie usług z wykorzystaniem elektronicznych
bonów szkoleniowych w ramach projektu " Kierunek Kariera Zawodowa"

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Zajęcia teoretyczne

2020-02-17

12:00

17:00

5:00

2

Zajęcia teoretyczne

2020-03-10

09:00

16:00

7:00

3

Zajęcia teoretyczne

2020-03-11

12:00

19:00

7:00

4

Zajęcia teoretyczne

2020-03-12

13:00

17:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Tomasz Szczotka

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat.
B1,B,C1,C,D1,D,C+E OD 2004 r..

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2004 r..

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2004 r.

Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Violetta Grzanka

Obszar specjalizacji

Trener/wykładowca od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie jako trener/wykładowca od 2017
roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

średnie

Imię i nazwisko

Jarosław Dróżdż

Obszar specjalizacji

Uprawnienia instruktora na kat. B, B+E, C, C+E,
D, D+E od 2000 roku.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w realizacji szkoleń od 2000
roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

średnie

Lokalizacja usługi
Adres:
Stefana Żeromskiego 1
32-300 Olkusz, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Zajęcia teoretyczne - 32-300 Olkusz, ul.
Żeromskiego 1 Plac manewrowy - 41-303
Dąbrowa Górnicza ul. Kasprzaka 17 Jazdy
w ruchu miejskim - teren woj. śląskiego
Jazdy w warunkach specjalnych - Centrum
Szkolenia
Wielozawodowego
AUTOMIX
Wiesław Barański 28-300 Jędrzejów, Sudół
103 A

Warunki logistyczne:

